
INSTRUMENDID

Sekusept Plus

MEDITSIINI INSTRUMENTIDE 
INNOVAATILINE 
DESINFITSEERIMINE

Iga meditsiiniprotseduurides kasutatud 
töövahendit tuleb käsitada saastununa. 
Seetõttu nõuavad vere-, valgu- ja muude 
jäänustega saastunud töövahendid kindlat 
(tõhusat) pesemist ning desinfi tseerimist, et 
kaitsta personali ja patsienti.

  aldehüüdivaba
  patenditud toimeaine
  head pesemisomadused
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KOOSTIS
100 g vahendit sisaldab toimeainena:
25,0 g glükoprotamiini

KASUTUSVALDKOND
Metall-, plast-, klaas- jms instrumentide 
pesemiseks ja desinfi tseerimiseks, eriti mõeldud 
termolabiilsetele materjalidele, mida võib 
desinfi tseerida, kuid ei tohi steriliseerida, nt 
anestesioloogiavarustus, painduvad endoskoobid. 
Koormamata töölahus: kasutuskõlblik 14 päeva. 
Kasutatud, koormatud töölahus: BGA suuniste 
kohaselt tuleb iga päev valmistada uus lahus.

TOIMIMISVIIS
Kohe pärast kasutamist asetada töövahendid 
Sekusept Plusi lahusesse. Veenduda, et 
töövahendid oleks täielikust lahusega kaetud. 
Pärast soovitusliku toimeaja möödumist võtta 
töövahendid lahusest välja ja loputada veega, 
mille kvaliteet on võrdne vähemalt joogivee 
kvaliteediga (soovitavalt destilleeritud või 
täielikult demineraliseeritud vesi). Vahendi 
pikaajalise kasutamise korral ei ole välistatud 
materjalimuutused polükarbonaadi, polüsulfooni 
ja akrüülklaasi puhul, kuid neid saab vältida 
hoolika loputamisega pärast vahendi igakordset 
kasutamist. 
Vahend ei ole ette nähtud silikoonist 
töövahenditele. Et vältida masinpesuks ja 
desinfi tseerimiseks ette nähtud vahendite toime 
muutumist, tuleb painduvad endoskoobid enne 
keemilis-termilist töötlemist (masinas) pärast 
eelpesu/desinfi tseerimist hoolikalt puhtaks 
loputada.

HINNANGUD
Arvukad mikrobioloogilised, viroloogilised, 
toksikoloogilised ja ökoloogilised uuringud. 
Soovi korral anname meelsasti hinnanguid.

 0297
Ainult professionaalseks kasutamiseks.

Omadused Eelised

Lai toimespekter, mis hõlmab baktereid (sh Tbc), 
seeni ja ümbrisega viirusi (HBV, HCV ja HIV) ning 
adeno- ja papovaviirust.

Meditsiinitoodete ohutu ja kindel desinfi tseerimine

Kaasatud VAH (rakendushügieeni ühing) 
nimistusse.

Parim võimalik kaitse kasutajale.

Glükoprotamiin innovaatilise toimeainena. Ühendab seniste toimeainete positiivsed 
omadused – aktiivsus ja biolagunduvusvõime 
nagu aldehüüdidel, head pesemisomadused ja 
kasutamiskergus tänu pindaktiivsetele ainetele.

Tugevatoimeline toimeaine. Lühike toimeaeg, praktiline ja säästlik lahendus 
endoskoopias.

Soovitab ettevõte OLYMPUS. Garanteeritud kindlus ja materjalitaluvus 
painduvate endoskoopide ja nende tarvikute 
puhul.

Intensiivse toimega koostisosad. Suurepärased omadused ka tugevasti 
määrdunud instrumentide puhul.

Väike lenduvus, lahuse temperatuuri püsivus kuni 
48° C.

Ette nähtud kasutamiseks ultrahelivannides, 
meeldiva lõhnaga.

Korrosiooniinhibiitorite lisand. Õrn desinfi tseerimine ja pesu, ka pika toimeaja 
korral, olenemata materjaliliigist (metallid ja 
nende sulamid), millest vahendid on valmistatud.

Mikrobioloogiliste ja viroloogiliste 
uuringute tulemused

Toimespekter
(lahjendamata vahend)

Kontsent-
ratsioon

(%)

Toimeaeg

Töövahendite 
desinfi tseerimine VAH 
(rakendushügieeni ühing) 
järgi (kepikestevastane¹) 
(puhtad ja määrdunud 
tingimused)

1,51

2,5
4,0

1 tund¹
30 min
15 min

Töövahendite 
desinfi tseerimine 
ultrahelivannis (bakteri- ja 
seenevastane toime) DGHM 
(Saksamaa hügieeni- ja 
mikrobioloogiaselts) järgi, 
2001. aasta metoodika

4,0 5 min.

Töövahendite 
desinfi tseerimine RKI 
(Robert Kochi instituut) järgi 
epideemia korral (bakteri-, 
mükobakteri- ja seenevastane 
toime)

1,5 4 tundi

Viirusevastane toime kõigi 
peitviiruste suhtes (sh HBV, 
HCV ja HIV) – RKI (Robert 
Kochi instituut) soovituse 
01/2004 kohaselt

1,0 5 min.

adeno-, papovaviirus 1,5 1 tund

Pakendid

Üksikpakend Koondpakend Tähis
Pudel 2 l 4 pudelit 3045570

Kanister 6 l 1 kanister 3012500

1) M. Terrae


